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Abstract 

The connection between the Qur'an and the Ahl al-Bayt (AS) is the 
connection between light and enlightenment. The interpretive narrations in 
the narration assemblies are the explanation of the Qur'an. Examining the 
interpretive method of the Ahl al-Bayt (AS) can, in addition to a deep 
understanding of the interpretations of the most knowledgeable teachers of 
the Qur'an, be a guide, facilitator, and model for its commentators and 
followers. This article, with its descriptive-analytical method and library 
studies, reflects on the interpretive narrations of Imam Sajjad (AS) and 
examines the basic axes of the vision of that great Imam, relying on the 
interpretive methods of Imam Sajjad (AS). First, a Qur'anic example is 
mentioned for each method, and then the Imam's (as) interpretive method is 
given below. In this article, after emphasizing the importance of the 
discussion, the authors try to explain the interpretive method of Imam 
Sajjad (as) by analyzing the interpretive narrations and its claims, and 
finally conclude that the most important interpretive methods of the 
Prophet are: Quran to Quran, Quran to narration and the Qur'an are related 
to history, science, and literary texts. 

Keywords: Interpretive methods, Imam Sajjad (AS), the Qur'an, the 
Sunnah, Tafsir.  
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 ام سجاد )ع(ام یریتفس یهاروش
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 مقدمه

 در قیام ت تا  همواره و هستند قرآن همپای السالمع یهم بیتاهل ثق ین، حدیث اساسبر
 بت ا ک فه م  یکارهاا ارائه راهب قرآنی حقایق تبیین در بنابراین،. بود خواهند قرآن کنار

 ب ه  توج ه  با السالمع یهم ائمه .کرد خواهند بیان را هاروش بهترین و تریندقیق آسمانی،
 کنار در را هاآن توانمی اساس این بر .اندپرداخته قرآن آیات تبیین و تفسیر به بشر نیاز

 ه ای نق ش  از یک ی  ،دیگر بیانبه .دانست نیز تفسیری یهاروش مع مان ها،ویژگی سایر
 روش و اس  وب  تع  یم  تفسیری، هایروایت بیان ضمن در السالمع یهم بیتاهل اساسی

 .(ش1173معرفت، ) است بوده قرآن فهم
 اهمیت که است خاص اهمیت حائز جهاتی از )ع( سجاد امام تفسیری روش بررسی  

 خ اص  ط ور ب ه  شیعه برای هم و مس مانان عموم برای هم را السالمع یه سجاد امام تفسیر
 بعانتا از یکی عنوانبه مس مانان عموم برای )ع( المسین بن ع ی حضرت .کندمی تثبیت

 ر.) ان د معت رف  حض رت  آن ع م ی  شامخ مقام به فریقین ع مای و است مطرح دانشمند
 . ق(1503 قرشی، شریف: ک

 و ب وده  اهمی ت  دارای آی ات،  نزول زمان به نزدیکی هب توجه با بعانتا تفسیر بررسی  
 از نف ر  چن دین  ام ام  که ویژهبه ق(1520 )خضیری، است مس مانان ع می میراث ازجم ه

 عالم ان  حض ور ش(. همچن ین  1173 ،معرفتر. ک: ) است کرده تربیت را مفسر بعانتا
 مفید هایلیتفعا و ع می واالی جایگاه بیانگر حضرت، آن ع می مجالس در تسنن اهل

 اه ل  از ه ایی گ روه  از حت ی  حض رت  آن درس ممضر در .است ایشان حدیثی و ع می
 از و روزگ ار  آن فق ه  و ع  م  بزرگ ان  از زهری .داشتند حضور امیهبنی از گاهی و سنت

 (.ق1505 المدید، ابی ابن) بود افراد این ازجم ه دربار به وابستگان
 المس ین  ب ن  ع  ی  حضرت -1 هستیم: االتوس این به پاسخ دنبال به پژوهش این در  

 در -2 است؟ گرفته بهره قرآن تفسیر برای ایشیوه چه از عالم مس مان یک عنوانبه )ع(
 ب رای  روش ی  و ش یوه  چ ه  از بعیتا یک عنوانبه )ع( العابدینزین حضرت باالتر مرح ه
 ض روری  زی ر  نک ات  ب ه  توج ه  می ان  ای ن  در ؟اس ت  ک رده  اس تفاده  قرآن آیات تفسیر

 نماید:می
 )جالل ی  رس یده  م ا  دس ت  به حضرت از که است یتفسیر روایات بررسی ممور -الف

  ش(1113 کندری،
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 ممت وای  تطبی ق  یعن ی  اس ت؛  ش ده  اکتف ا  ممک ن  حداقل به فقط سندی بررسی در -ب
 ش ده  لماظ عصمت نظیر شریعت مس م اصول با مخالفت عدم و اسالم ک یات با روایت
 مطال ب  م ورد  در البت ه  .ط ب د م ی  دیگ ر  مج الی  روایات تکتک بررسی چراکه است،
 بزر(آق ا ر. ک: ت ا و   ب ی  ،)مج س ی  هس تیم  ت واتر  ب ه  قائ ل  س جادیه  صمیفه از منقول

 .ق(1171 په وان، و ق1501 ،طهرانی
 ب ه  نی ازی  مردم سایر همانند امام که شد خواهد اشاره امامت ع م به تفسیر روش در -ج

 بی ان  آنچ ه  ه ر  و ندارن د  وح ی  آی ات  فه م  برای تفسیری خت فم هایروش از استفاده
  است. دیگران فهم برای کنندمی

 تفس یری  روش مقایس ه  و حض رت  تفسیر روش در زمانی شرایط ثیرتا لهامس بررسی :-د
 دیگ ری  مج ال  ک ه  ب وده  پ ژوهش  ای ن  ب ا  م رتبط  موض وعات  از بعانتا سایر با امام آن
 ط بد.می

  تفسيری روش مفهوم .1
 خ اص  منظ ری  از را ق رآن  مفس ران،  از ی ک  ه ر  ک ه  ده د می نشان قرآن متعدد تفاسیر

 توض یح  و فهمی ده  خود بینش براساس را قرآن مفاهیم کرده، تفسیر ممدود ودیدگاهی
 اند.کرده بسنده قرآن ونموی لفظی وابعاد بالغت ادبیات، توضیح به تنها برخی اند. داده

 و توض یح  خ ود،  روزگ ار  اقتض ائات  تناس ب  ب ه  ای شخصی خاطر تع ق دلیل به گروهی
 ای ن  در و ان د ک رده  خ ود  همت وجهه را قرآن کالمی و ف سفی عق ی، مباحث توصیف

 از دیگ ری  گ روه  ان د. ناگون و گاه متضاد خود س اخته گو آرای معرکه را قرآن میدان،
 روش از منظ ور  ان د. داده نش ان  عالقه و... عرفانی اخالقی، فقهی، ابعاد به نیز تفسیر اهل

 در اخ تالف  ممص ول  هم ه  ه ا ای ن  که، چرانیست قرآن در هااختالف نوع این تفسیری
 ق رآن  مقاص د  و معانی استخراج راهبرد و کیفیت در اختالف نه، است مفاهیم به نگرش
 .(ش1175 یعقوبی، )ر.ک:

 مفس ر  اس ت.  تفسیری پژوهش نوع هر نخستین مبادی از واقع در تفسیریهای روش  
 نق  ی،  عق  ی،  مف اهیم  استخراج زیربنای را روشی و مبنا چه که کند مع وم آغاز در دبای

 از بع د  ی ک  به مفسر توجه و اهتمام است. داده قرار قرآن از و... ف سفی کالمی، ع می،
، بن ابراین  اس ت.  مط رح  بع د  مرح  ه  در هاجنبه دیگر از انصراف و قرآنی معارف ایجاد
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 از واق ع  در و ندارد تفسیریهای روش به ربطی مفسران، ع میهای گرایش در اختالف
 ک ه  اس ت  مس تنداتی  ی ا  مس تند  تفس یری،  روشاز این رو،  است. تفسیر عرضی اوصاف

 و تفس یر  عن وان  به است پرداخته و ساخته خود که را مفهومی و ایده آن اساس بر مفسر
 ب ه  الف اظ  رب ط  ،ق رآن  الف اظ  از مع انی  کشف برای و کندمی معرفی الهی کالم مقصود

 پی روی  مس تندات  ی ا  مس تند  آن از قرآن ی  احک ام  و دالالت کشف برای نیز و یکدیگر
 مقاص د  به رسیدن برای را دیگر مبانی و هاروش مفسر، هر که ستا پیدا ناگفته کند.می

 .(ش1171 زنجانی، )عمیدشمارد می مردود را آن و داندمی ناکافی قرآن
 ش ود. م ی  تقس یم  ن اقص  تفس یر  و )اجتهادی( کامل قسم دو بهتفسیر به لماظ روش   

 ب ه  قرآن تفسیر -1، عقل به قرآن تفسیر -2؛ قرآن به قرآن ریتفس -1 شامل: ناقص تفسیر
تفس یر   -7و  موض وعی  تفس یر  -0، ع م ی  تفس یر  -4، یار ب ه  ق رآن  تفسیر -5، روایات

 .(ش1132 اصفهانی، )رضاییرمزی است 
 اتی  آ ریتفس   در الزم من ابع  و اب زار  تم ام  از مفسر که است آن جامع و کامل روش  

 و سازد مشخص به طور کامل را هیآ مقصود و معنا ابعاد که یطور به کند استفاده قرآن
 روش نی  ا در ک ه  اس ت  جامع و کامل روش عکس ناقص روش اما، ردیبگ کامل جهینت

 انم راف  دچ ار  ای   کن د نم ی  اس تخدام  ریتفس   نشیگ ز  در را حیصم منابع ای ابزار مفسر
 تع دادی  ب ر  تکی ه  با و تفسیری منابع تمام مالحظه بدون مفسر ،به عبارت دیگر .شودمی

 .(همان)پردازد می تفسیر بهها آن از خاص

 )ع( سجاد امام تفسيری هایروش. 2
 دارای خ ود  ک ه اس ت   ق رآن  از )ع( بی ت  اه ل  تفس یر  ق رآن،  تفس یر  رویکرد ترینمهم

 در س الم لاع  یهم  امام ان  تفس یری  روش درک مباحث آن زا یکی است. خاص مباحثی
 در )ع( س جاد  امام که هاییروش از برخی .است آن ابزار کشف و قرآن تفسیر یتاراس

 به شرحی است که در ادامه آمده است گرفته کارهب قرآن تفسیر

  قرآن به قرآن تفسير. 2-1
 از بس یاری  در که است همگان یبرا بیان و اعتماد قابل و متقن بسیار تفسیری روش این

 خاص ع ل به قرآن خود در قرآنی مفاهیم و عبارات از بسیاری زیرا؛ دارد کاربرد آیات
 تَفَرَّقُاواْ  وَالَ جَمِيعًاا  اللِّاهِ  بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُواْ» است: آمده قرآن آیات در است. شده تکرار
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 وَكُنتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُم قُلُوبِكُمْ بَيْنَ فَأَلَّفَ أَعْدَاء كُنتُمْ إِذْ عَلَيْكُمْ اللِّهِ نِعْمَتَ وَاذْكُرُواْ
 از ؛1«تَهْتَادُونَ  لَعَلَّكُامْ  آیَاتِاهِ  لَكُمْ اللِّهُ یُبَيِّنُ كَذَلِكَ مِّنْهَا فَأَنقَذَكُم النَّارِ مِّنَ حُفْرَةٍ شَفَا عَلَىَ
 شخص ی  او فرم ود:  پاس خ  در ام ام  یست؟چ معصوم مفهوم که شد سوال )ع( سجاد امام

 اس ت.  ق رآن  همان خداوند ریسمان و است ممفوظ خداوند ریسمان واسطه به که است
 دع وت  ق رآن  ب ه  را مردم امام، شود.نمی حاصل جدایی قیامت روزتا  قرآن و امام میان
 ق ول  زا برگرفت ه  له،امس   ای ن  .کندا به سوی امام راهنمایی میر هاانسان قرآن و کندمی

 در )ع( س جاد  ام ام  ؛2«أَقْوَمُ هِیَ لِلَّتِی يِهْدِي الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ» فرماید:می که است خداوند
 ،عط اردى ) ان د. ک رده  تفسیر اسراء سوره 3 آیه به را عمرانآل سوره 101ه  آی بیان، این

 جه ت  خ  ق  تمسک برای ایوسی ه را معصومین )ع( سجاد امام آیهاین  طبق. (ش1173
 از بش ر  نج ات  مای ه  اله ی  ک الم  ب ه  تمس ک  که همانگونه یعنی ؛کندمی معرفی هدایت
 اس ت.  اله ی  آی ات  ب ه  متص ل  خ ود  اله ی  عنای ت  واسطه به معصوم زیرا است؛ ضاللت
 است. )ع( معصومین هم و قرآن به تمسک هم اعتصموا از مراد بنابراین

   علمي تفسير. 2-2
 ک ه  آی اتی  تبی ین  ب ه  ع م ی  مباح ث  از اس تفاده  ب ا  ک ه  است روشی ع می، تفسیر روش

 ممتوای ییدتا و استخدام باب از ع می تفسیر گاه پردازد.می است، ع می نکات متضمن
 ب ه  اس ت.  ع م ی  موض وعات  گیرن ده  درب ر  ک ه  پرداخته آیاتی توضیح و تبیین به آیات
 بم ث  کس ی  اگر ؛1« مَغْرِبَيْنِالْ وَرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ رَبُّ» فرماید:می کریم قرآن، مثال عنوان
 ی ک  ای ن ، بدان د  مرتبط زمین بودن کروی با را آیه این در متعدد هایمغرب و هامشرق
 ب ا  را آیه ع می، هاینکه به ممض شنیدن یافتهآ نه است؛ ع می تفسیر در اعتدالی شکل

                                                           

خ دا را ب ر خ ود ی اد کنی د آنگ اه ک ه دش منان         و همگى به ریسمان خدا چنگ زنی د و پراکن ده نش وید و نعم ت     .1

 هاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگ اه آت ش بودی د   ]یکدیگر[ بودید پس میان دل

 کند. باشد که ش ما راه یابی د )س وره    هاى خود را براى شما روشن مىگونه خداوند نشانهکه شما را از آن رهانید. این

 (101، آیه عمرانآل

 (3، آیه اسراء )سوره  .همانا این قرآن به راهی که استوار است؛ هدایت می کند .2

 (17ن، آیه  )سوره الرحم .پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر .1
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 نیمک طرد را ع وم صددرصد طور به یا و شویم خاضع آن مقابل در و دهیم مطابقت آن
 ش(.1171 )فکری، دهیم ج وه بیگانه قرآن با را آن و
؛ ام ام  1«اللِّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» فرماید:خداوند در سوره رعد می  

ه ایی  ؛ آنج ا س تون  «ثم عمد ولكان ال ترونهاا  »فرمایند: سجاد )ع( در ذیل همین آیه می
ق(. ای ن روای ت از ام ام )ع( احتم اال ب ه نی روی       1515 ،)طوسی بینیداست، اما شما نمی
 جاذبه اشاره دارد.

 دارای قرآن ی  آی ات  از بس یاری  گرف ت:  نتیج ه  توانمی )ع( سجاد امام فرموده طبق  
 را قرآن مفاهیم و بشوند نزول موارد همان به منمصر آیات نباید اما، هستند نزول اسباب

 )ع( س جاد  ام ام  ک ه  چن ان  ب ک ه ، کن یم  ممص ور  الم،اس صدر حوادث تنگنای در نباید
 «جدیدن د  بشت ا و جری ان  ح ال  در دائما ماه و خورشید همانند قرآن آیات: »فرمایندمی

 تا(. بی )عیاشی،
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا » خ وانیم: می رعد سوره 171 آیه در  

 ذیل در؛ 2«بِهِ لِغَيْرِ اللِّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَالَ عَادٍ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللِّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌأُهِلَّ 
 م ردم  س المتی  ب رای  ک ه  را هرچی زی  حکیم خداوند فرمایند:می سجاد)ع( امام آیه این

 س المتی  ب رای  را چ ه آن و ح رام  شود؛می آنان نابودی و هالکت باعث و بوده آورزیان
 .(ق1517 )صدوق،است  کرده حالل بوده، مفید هاآن

 چ ه  شراب و خوک مردار، خون، خوردن که است ساخته روشن بشری ع م امروزه  
 و آیه این معنی شدن ترروشن موجب ع می هایپیشرفت این دارد. بشر برای ضررهایی

 (.ق 1517 )طباطبایی، شودمی هاآن حرمت ف سفه
 
 
 

                                                           

 .(2رعد، آیه  برافراشت )سوره  ببینید،را  آن دیکه بتوان ییها را بدون ستون هااست که آسمان یخداوند همان کس. 1

بر شما حرام  خوک و آنچه را ]هنگام سر بریدن[ نام غیر خدا بر آن برده شدهخداوند تنها مردار و خون و گوشت  .2

ها[ ناچار شود در صورتى که س تمگر و متج اوز   حفظ جان خود به خوردن آنگردانیده است ]ولى[ کسى که ]براى 

 .(171ت )سوره  رعد، آیه  زیرا خدا آمرزنده و مهربان اس ؛بر او گناهى نیست ،نباشد
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    ادبي تفسير .2-9
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا » است: شده نازل مبین عربی زبان به که است زبانی متنی کریم، قرآن

 از ه م  و معن ی  نظ ر  از ه م  مخاطب، بر  ثیرتا ادبی متون ویژگی ترینمهم ؛1«لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 تقدیم کنایه، استعاره، تمثیل، تشبیه، مجاز، چون ادبی صنایع کارگیریهب طریق ازلفظ  نظر

 ب  ر مبتن  ی تالش  ی هرگون  ه اگ  ر. (ش1110 ،یوطیس  ) اس  ت نظ  م و وزن قص  ه، خیر،ت  ا و
 نخس تین  ص ورت  ای ن  در بن امیم؛  ادب ی  تفس یر  را ادبی متن یک فهم برای زبانی ابزارهای

 شبخ   جه ت  هم ین  ب ه  ش ناخت.  ادب ی  تفسیر عنوان به باید را قرآن تفسیر برای ها تالش
، اس ت  پرداخت ه  متن تفسیر بهبه طور مستقیم  که )ص( خدا رسول منقول تفسیر از فراوانی

 (.)همانگیرد می قرار ادبی تفسیر عنوان ذیل
 مبتن ی  ک ه  تفسیری متن مشهورترین بعان،تا و صمابه میان در )ص( خدا رسول از پس  

 ازرق ب ن  ن افع  ائلمس   ب ه  ک ه  اس ت  ق( 07) عباس ابن آن از است عرب ادبیات و شعر بر
 از ک م ه  ه ر  معن ای  بی ان  برای که بود گونهآن عباس ابن روش این. )همان( یافت شهرت
 ائم ه  تفس یری  س یره  در روش ای ن  ک رد. م ی  اس تناد  ع رب  ش عر  از بیت ی  ب ه  ک ریم  ق رآن 

 خورد.می چشم به نیز معصومین)ع(
 ه ای روش یگ ر د از. اس ت  ادب ی  تفس یر  روش ه ای مجموعه زیر از یکی عرفی قواعد  

 تفس یر  عرب ادبیات در عرفی قواعد از مراد .است بالغی و بیانی لغوی، تفسیر، ادبی تفسیر
است.  نثرو... اعراب، بیان، شعر، لغت، همانند ادبی قواعد براساس کریم قرآن آیات بیان و

 زا روش ای ن  در گی رد.  ق رار  استفاده مورد تواندمی قومی هر عبارات فهم برای قواعد این
 ب ه  هم ه  بای د  وشود می ممسوب دلیل و حجت دیگران برای که شودمی استفاده قواعدی

 ب ه ادام ه   در .ق( 1231 خ  دون،  )اب ن  برگزینن د  را تفسیری چنین و نهند گردن قواعد این
 .شودمی اشاره سجاد)ع( امام سخنان در آن از نمونه یک

 ب ا  ت وانی نمی تو فرمود: )ع( سجاد امام که کندمی نقل )ع( باقر امام از )ع( صادق امام  
 اس ت:  فرم وده  و ک رده  نه ی  آن از خداوند زیرا نمایی؛ مجالست خواهیمی که کسی هر

 طبق ؛2«وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى یَخُوضُواْ فِي حَدِی ٍ غَيْرِهِ»
                                                           

 .(2، آیه وسف)سوره  ی ما آن را قرآنى عربى نازل کردیم باشد که بیندیشید .1

روند از ایشان روی برتاب تا در سختی غیر آن درآین د  یات ما فرو میوچون بینی کسانی که ]به قصد توطئه[ در آ .2

 .(01)سوره انعام، آیه 
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 ازک م ه  )ع( س جاد  ام ام ، کن د م ی  وج وب  و ل زوم  ب ر  داللت امری هر که مماوره عرف
 .ق( 1517 )صدوق، است کرده بیان را اجتناب وجوب «کن اعراض» : فاعرض

 دیگ ران  ب رای  ک ه کن د  م ی  اس تفاده  ایمم اوره  قواعد از روش این در سجاد)ع( امام  
 را تفس یری  چن ین  و نهن د  گ ردن  قواعد این به همه باید وشود می ممسوب ودلیل تحج

 برگزینند.
رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ » :اسراء سوره 24 هیآ ریتفس هنگام (ع)سجاد امام  

 یامم اوره  اتی  ادب در «اواباين » از منظ ور  :دی  فرمامی ؛1«صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لأِلَوَّابِينَ غَفُورًا
، اس ت  کرده توبه گرید بار و گناه باز و دباش کرده توبه سپس و گناه که است یکس عرب

 (. ش1171 ،یطبرس ) است بازنگشته گناه به به طور عمد یمورد چیه در اما
 «إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاادِ »فج ر  سوره 7 هیآ در «ارم» که است شده نقل شانیا از گرید یجا در  

 .(ق 1511 ،یراز ابوالفتوح) است دمشق نام

 عقلي تفسير. 2-3
 نی ز،  آن تخطئ ه  امک ان  و اس ت  گوناگون هایزمینه در خداوند باطن حجت نی،انسا عقل
 و بت ا ک فه م  ب رد؛  سود عقل از باید که مواردی از یکی است. عق ی برهانی نیازمند خود
 معص وم  امام ان  اهتمام مورد عق ی، قواعد و عقل بر تکیه با قرآن آیات تفسیر است. سنت
  است. بوده نیز )ع(

 مک ان  دارای خداون د  آی ا ک رد   س وال  که خود یاران از یکی پاسخ در ع() سجاد امام  
 پ س  کند:می سوال دوباره دینار بن ثابت است. منزه مکان به نیاز از خداوند فرمود: است؟
فَكَاانَ قَاابَ     ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى» فرماید:می )ص( پیامبر معراج درباره خداوند که است چگونه

 ه ای حج اب  ب ه  )ص( پیامبر که است آن منظور فرمود: )ع( سجاد امام؛ 2«دْنَىقَوْسَيْنِ أَوْ أَ
 ب ه  زی ر  ناحی ه  از و شد نزدیک سپس نگریست. را هاآسمان م کوت و شد نزدیک نورانی

 دو ان دازه  ب ه  ک ه  است شده نزدیک آنقدر کرد خیال که جاییتا  کرد نگاه زمین م کوت
 فهم د می بشر س یم عقل، بنابراین ؛ق( 1517 )صدوق، استشده  ترنزدیک یا کمان طرف

                                                           

 کنندگان استاگر شایسته باشید قطعا او آمرزنده توبه تر استآگاه ،هاى خود داریدپروردگار شما به آنچه در دل .1

 (.24)سوره  اسرا، آیه  

 .(3 و 1نجم، آیه )سوره  تر شدش به قدر دوطرف کمان یا نزدیکاتر شد تا فاص هدیکزپس نزدیک آمد و ن .2
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 پ س  نیس ت  مک ان  نیازمن د  خداون د  چراک ه ، باش د  مک ان  در که نیست جسم خداوند که
 است. م کوت در وسیر معنوی قرب خداوند به شدن نزدیک از مقصود

 روشن مصداقي با عقلي تفسير. 2-3-1
 اس توار  مص داقی  ب ر  ار آن و کن د م ی  بی ان  حکم ی  ب رای  را ع تی آیات، برخی در قرآن

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُاواْ قِارَدَةً   » ذی ل:  آیه مانند؛ سازدمی
 من ع  ب ه  آنک ه  خ اطر  ب ه  کرد مسخ را قوم این خداوند فرمودند: )ع( سجاد امام؛ 1«خَاسِئِينَ

 .ش دند  مش غول  آن به بودند شده نهی کار این از که روزی در و نکردند توجه ماهی صید
 شکس تند؟  را ح رمتش  و کش تند  را پی امبر  فرزندان که را کسانی حال بینیمی چگونه پس

 چندین کهکرده  مهیا هاآن برای آخرت در عذابی اما، نکرد مسخ دنیا در را هاآن خداوند
  .(تابی )طبرسی، است دنیا در مسخ عذاب برابر

یَا أَیُّهَا النَّبيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ » اس ت:  آمده احزاب سوره 40آیه در  
 أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ

ي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِايُّ أَن  وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ
تْ یَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَ

 ک ه  یمنوم   زن درب اره  مفسران ؛2«لَا یَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًاأَیْمَانُهُمْ لِكَيْ
 ک ه  اس ت  نق ل  (ع)سجاد امام از ؛اندشده اختالف دچار، دیبخش امبریپ بر داوط بانه را خود

 .(ق1517 ،صدوق) بود اسد یبن  هیقب از جابر دختر کیشر ام او

                                                           

: میراگفت   ش ان یا ی. پ  دیش ناخت  کین ،دیسرباز زد ی[ را که در روز شنبه از فرمان الهلیاسرائ ی]بن از شما یو کسان .1

 .(04بقره، آیه )سوره  دیطرد شده باش نگانیبوز

اى، حالل کردیم و ]کنیزانى[ را که خدا از غنیمت جنگى را داده اى پیامبر ما براى تو آن همسرانى را که مهرشان .2

های ت ک ه ب ا ت و     هایت و دخت ران دای ى ت و و دخت ران خال ه     در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه

ا ب ه زن ى   منى که خود را ]داوط بانه[ به پیامبر ببخش د در ص ورتى ک ه پی امبر بخواه د او ر     واند و زن ممهاجرت کرده

دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چ ه  ما نیک مى. گیرد، ]این ازدواج از روى بخشش[ ویژه توست نه دیگر مؤمنان

 (.40)سوره  احزاب، آیه   ایم تا براى تو مشک ى پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان استبر آنان مقرر کرده



 113 | فرزندوحي و اسدی

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلَاةِ وَاصْطَبرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْانُ  » :هیآ درباره (ع) سجاد امام از  
نزلت في علي و فاطمه و الحسن و الحساين )ع( كاان   » : فرمود؛ 1«نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

و الساالم علايكم اهال البيات       فيقاول  رسول اهلل )ص( یأتي باب فاطمه )س( كل سحرة 
رحمة اهلل و بركاته یرحمكم اهلل إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْاتِ وَیُطَهِّارَكُمْ   

 هی  آ نی  ا»؛ (ق 1501 ،یمج س و ق 1514 ،یبمران ؛ق 1503 ،یاسترآباد ینیحس) 2«تَطْهِيرًا
 ه ر  (ص) امبری  پ .اس ت  شده نازل (ع) نیحس و (ع) حسن ،(س) فاطمه ،(ع) یع  مورد در

 برکت و رحمت و تیب اهل شما بر سالم :فرمودمی و رفتمی (س) فاطمه درخانه به سمر
 خان دان  ش ما  از را یآل ودگ  خواهدمی فقط خدا .کند رحمت را شما خدا باد شما بر خدا

 «.گرداند زهیپاک و پاک را شما و دیبزدا (امبریپ)
 نق ل  ؛1«نَ النَّاسِ مَن یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللِّاهِ وَمِ» :هی  آ درباره (ع) سجاد امام از  

 ،یحس کان ) «نزلت في علي )ع( حين بات علي فارا  رساول اهلل )ص(  » :فرمود که است
 ناش   در هی  آ نی  ا. ق( 1514 ح ویزی، و  ق 1501 مج س ی،  ؛ق 1514  ،یبمران ؛ق 1511

 .دیوابخ (ص) خدا رسول بستر در که یزمان؛ است (ع) یع 

  حکم فلسفه بيان با عقلي تفسير .2-3-2
 ی ا  مص  مت  از حکایت خود، ورای در ونهی امر هر و  ف سفه دارای اسالم، در حکمی هر

 نیس تند.  مس تثنی  ام ر  ای ن  از نی ز  قرآن آیات شود.می «تک یف» موجب که دارد ایمفسده
 است. حکم ع ت و  سفهف بیان هاآن وتفسیر توضیح و قرآنی آیات بیان هایروش از یکی
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَناتُمْ حُارُمٌ وَمَان قَتَلَاهُ مِانكُم      » فرماید:می کریم قرآن

ةِ أَوْ كَفَّارَة  طَعَامُ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْیًا بَالِغَ الْكَعْبَ

                                                           

دهیم و د بر آن شکیبا باش. ما از تو جویاى روزى نیستیم. ما به تو روزى مىو کسان خود را به نماز فرمان ده و خو .1

 (112طه، آیه . )سوره فرجام ]نیک[ براى پرهیزگارى است

 11. سوره احزاب، آیه 2

فروش د و خ دا نس بت ب ه ]ای ن[ بن دگان       و از میان مردم کسى است که جان خود را براى ط ب خشنودى خدا مى .1

 (702 آیه، بقره ه)سور .مهربان است
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 آی ا  فرماید:می زهری به )ع( سجاد امام ؛1«...مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
 خی ر.  داد: پاس خ  زه ری  ؟اس ت  چگون ه  فقیراس ت؛  طعام برای که ایروزه معادل دانیمی

 مماس به  گن دم  ب ا  را قیم تش  و ک رده  گ ذاری قیم ت  را شکارشده حیوان فرمود: حضرت
 در. ش( 1130 )صدوق، بگیرد روزه روز یک باید گندم کی و یک هر برابر در و کنندمی
 طری ق  این از و کندمی بیان نیز را آن ف سفه روزه، مقدار تعیین ضمن )ع( سجاد امام رتاگف

 امک ان  ع ت بدون چیز هیچ خدایی دستگاه در آری، سازد.می دلنشین بسیار را الهی حکم
 ک ه کردند  استنباط قرآن آیه از السالمع یه امام دارد. سببی و راز ایلهامس هر ندارد. تمقق

 آن ازای در و اس ت  شده حرام عمل مرتکب، کند شکار را حیوانی احرام در شخصی اگر
 را آن ف س فه  ک ه اس ت   روزه روز ی ک  گ رفتن  حرام عمل این معادل بپردازد. کفاره باید
 معادل  را آن قیمت باید است کرده شکار را حیوان آن که شخصی؛ داردمی بیان گونهاین
 بسنجد. گندم کی و هر

 زیب ایی  و ب دیع  ش کل  ب ه  خداون د  ک ه  اس ت  قص اص  مس اله  قرآن ی،  احک ام  از یکی  
 نق ش  چگ ونگی  )ع( س جاد  ام ام  ؛2«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة  یَاْ أُولِيْ األَلْبَاابِ » فرماید:می

 ک ه  بداندکند، اما  را فردی کشتن قصد کسی هر کند:می بیان چنین را زندگی در قصاص
 بق ای  موج ب  مس اله  هم ین  و کن د می صرفنظر جنایت این از شود؛می واقع قصاص مورد

 ف رد  خ ود  مان دن  زن ده  موج ب  نی ز  و داش ت  را او کشتن قصد کهشود می فردی زندگی
 خواه د  مردم ی  جمع ی  حیات عامل همچنین و داشت را دیگری کشتن قصد کهشود می
 تا(.بی )طبرسی، اندشده آشنا حکم این به که شد

   ریختا به قرآن تفسير .2-5
کت ب   ریب رخالف س ا   میبوده است که قرآن کر نیاز قرآن ا یریتفس نیچن شیدایپ نهیزم

 س ال از دوره رس الت   21و در ط ول   جیب ک ه ب ه ت در    ،نازل نشده است کبارهیبه  یآسمان

                                                           

آن را  ب ه عم د  ه ر ک س از ش ما     و دیش کار را نکش    ،دیکه در احرام هست یدر حال دیاآورده مانیکه ا یکسان یا .1

ب ه   و کن د بکشد باید مانند آنچه را کشته از چهار پایان کفاره دهد که ]شباهت آن را[ دو عادل از میان شما تص دیق  

را خوراک بدهد یا معادلش روزه بگی رد ت ا س زای ک ار      انره آن ]آن[ مستمندصورت قربانی به کعبه برسد یا به کفا

 (.34زشت خود را بچشد )سوره مائده، آیه 

 (.173)سوره بقره، آیه  اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است و .2
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 یقرآن ط   یهاسوره از سوره 10نزول،  بیترت اتی. طبق رواافتیاکرم )ص( نزول  امبریپ
 یه ا س وره از س وره   21ب رد و  اسالم )ص( در مکه به سر م ی  امبریشد که پ نازل یسال 11

بس یاری از آی ات ق رآن    . ستیزمی نهیحضرت در مد که آن شدنازل  یسال 10 یقرآن ط
بیانگر قصص انبیاء و صالمان است. برای تفس یر ای ن دس ته    دربردارنده حوادث تاریخی و 

گونه آیات همانند تر از تاریخ نیست. ائمه اطهار )ع( در تفسیر ایناز آیات همراهی مناسب
اند به تفسیر پرداخته و زوایای حی ات  ها قرار گرفتهکسانی که در جریان تاریخ همان زمان

ان د و ای ن تفس یر آنگ اه     ای بع دی ش کافته  ه  گذشتگان و تموالت تاریخی را ب رای نس ل  
ای پیرامون تموالت تاریخی وجود داش ته  های عمدهشود که سوالضرورتش احساس می

ه ا ب ه پی امبر )ص( و اه ل بی ت عص مت )ع(       که در قرآن به آن پرداخته نش ده و بی ان آن  
 (.ش 1175یعقوبی،  و ق 1512ر.ک: ابن عربی،  و ق 1511سپرده شده است ) حسکانی، 

 زوای ای  ش نیدنی،  و شیرین بسیار وگوییگفت در و طوالنی حدیثی در )ع( سجاد امام  
 در اس ت.  داده پاسخ شبهات و هاسوال از بسیاری به و داشته بیان را یوسف و یعقوب قصه

 را صبح نماز )ع( سجاد امام با  گوید:می ثمالی حمزه ابو که است آمده الشرایعع ل بتاک
 ب ه  ش د  ف ارغ  خ ود  تس بیح  و ص بح  نماز از امام که آنگاه خواندم. مدینه رد جمعه روز در

 او ب ه س کینه   نام به داشت کنیزی کردم. حرکت او با هم من و کرد حرکت منزلش سوی
 جمع ه  روز ام روز  ک ه  زی را  دهی د؛  طعام او به گذشت منزل درب از که فقیری هر فرمود:
 )ع( س جاد  ام ام  باش د.  ه م  مس تمق  ،نیس ت  مع  وم ، باش د  سائل کس هر گفتم من است.

 و باش ند  مس تمق ، کنندمی حاجت اظهار که افرادی از برخی اینکه از ترسممی من فرمود:
 م ا  س ر  ب ر  س بب  هم ین  ب ه  باشیم. کرده رد را او جهت بدون و باشیم نداده او به چیزی ما

 یعق وب  د.دهی   طعام را سائالن پس شد. نازل خاندانش و )ع( یعقوب سر بر که آید همان
 خویش عیال و خود بعد و دادمی صدقه آن از و کردمی ذبح را گوسفندی روز هر در )ع(

 خ دا  ن زد  در و ب ود  مس تمق  و گیرروزه بسیار و منوم که سائ ی روزی خوردند.می آن از
 درب ج  وی  افط ار  نزدیک ایجمعه عصر غریب، رهگذری صورت به بود منزلتی دارای

 گرس نه  و غریب رهگذر، سائ ی خود خوراک زیادی از گفت: و دتاایس )ع( یعقوب خانه
 را ص دایش  خان ه  اه ل  ک ه  ح الی  در ک رد.  تک رار  را سخنان این بار چند دهید. طعامی را

 ش ب  و ش د  طعام گرفتن از یوسام که آنگاه پس کردند.نمی تصدیق را او، اما شنیدندمی
 آن وک رد   ش کایت  خ دا  ب ه  رس نگی گ از د.تااف گریه به و کرد رجوع، بود رسیده فرا هم
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 یشتاس   را خدای دائما وکرد  پیشه صبر که حالی در کرد صبح گرسنه و دارروزه را شب
 و گذراندن د  را ش ب  پر شکم و سیر خاندانش و )ع( یعقوب که بود درحالی این کرد.می
 وحی وزر آن صبح در )ع( یعقوب به خداوند بود. مانده باقی نیز غذا از مقداری هاآن نزد

 و دیبتا مستمق تو و برانگیختی مرا غضب سبب این به و کردی ذلیل مرا بنده تو که کرد
 .ق( 1517، )صدوقشد  خواهد فرزندت و تو دامنگیر من بالی و شدی من عقوبت نزول

گوید: از پدرم سوال کردم که چرا بعد از اینکه نمازهای زید فرزند امام سجاد )ع( می  
از تخفیف داده شد؛ دیگر پیامبر )ص( تقاضای تخفیف بیشتری نکرد؟ امام یومیه  تا پنج نم

خواست تمفیف نمازهای یومیه را تا جایی برس اند ک ه اج ر    )ع( پاسخ داد: پیامبر)ص( می
و  ب اقی بمان د )هم ان   ، نمازی که در ابتدا خداوند برای امتش تشریح ک رده ب ود   40همان 

  .ش( 1112ر.ک: میهنی، 
 ن زول  بیترت و اتیآ اقیس و لمن براساس خیرتا اب رقرآنیتفس نهیدرزم (ع)سجاد امام  

 ب ه  خط اب  توب ه  س وره  ری  اخ بخ ش  در؛ اس ت  ک رده  انی  ب را اتی  آ احک ام  ،قرآن اتیآ
انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللِّاهِ  » :است آمده نهیمد مس مانان

  رشیپذ از اتیآ از یگرید فقره در سوره نیهم ادامه در ؛1«لِكُمْ خَيْر  لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَذَ

وَعَلَى الثَّالَثَةِ الَّاذِینَ  » :ان د کرده تخ ف تبوک  جنگ از که است رفته سخن ینفر سه توبه
ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنَواْ أَن الَّ مَلْجَاأَ  خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ األَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ

 اتی  آ از دس ته  دو نی  ا ؛2«مِنَ اللِّهِ إِالَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللِّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 در دوم فقره دهدمی نشان یعنی ؛دهدمی نشان یگرید بر را یکی یزمان بیترت ،توبه سوره

 فق ره  و تب وک  جن گ  وقوع از قبل اول فقره :است شده نازل اول فقره نزول از بعد یزمان
 .(ق1501 ،یزرکش) آن از بعد دوم

 اس اس  نی  ا بر  .خوردمی چشم به زین متمدالموضوع اتیآ در یگاه یزمان ترتب نیا  
 نظ ارت  نموه ظهمالح و مخت ف یهاسوره در متمدالموضوع اتیآ یگردآور با توانمی

                                                           

)س وره   براى شما بهتر اس ت  شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید. اگر بدانید این سبکبار و گرانبار بسیج .1

 .(51توبه، آیه 

اش بر و ]نیز[ بر آن سه تن که بر جاى مانده بودند ]و قبول توبه آنان به تعویق افتاد[ تا آنجا که زمین با همه فراخى .2

[ ]خدا[ به آنان ]توفی ق  و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهى از خدا جز به سوى او نیست؛ پس شدآنان تنگ 

 .(111توبه، آیه )سوره  پذیر مهربان استبى تردید خدا همان توبه. توبه داد تا توبه کنند
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 .کرد نییتع بیتقر ای تمقق با گریکدی بر هاآن نزول خرتا و تقدم گر،یکدی بر هاآن یزمان
 بی  ترت یروشن به یگسارباده درباره مائده و نساء ،بقره یهاسوره اتیآ مقارنه ،مثال یبرا

 ک ه  اس ت  آم ده  یآرام   لم ن  ب ا  بق ره  س وره  در آن حیتوض   .دهدمی نشان را هاآن نزول
 یاریبس انیز دو، آن در بگو آنان به تو .پرسندمی سریم و خمر حکم درباره تو از مس مانان

 :اس ت ا ه  آن یس ودها  از شیب   دو آن یه ا انی  ز ام ا  ،س ت ا ه م  ییس ودها  البت ه  و است
مُهُمَآ أَكْبَارُ مِان نَّفْعِهِمَاا    یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِير  وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْ»

 هیآ نیا در ؛1«وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبيِّنُ اللِّهُ لَكُمُ اآلیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
  .است شده ینه سریم و خمر از حیصر طور به

 ش ده  ینه یمست حال در نماز و مسجد به شدن کینزد از حیصر طور به نساء سوره در  
ا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَقْرَبُواْ الصَّالَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُاونَ وَالَ جُنُبًا  » :است

حَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَاآئِطِ  إِالَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَ
نَّ اللِّاهَ  أَوْ الَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ إِ

 نش ان  بق ره  هی  آ ب ه  نس بت  را هی  آ نی  ا لم ن  شدت شیافزا یازهااند تا؛ 2«كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
 یطانیش   دی  پ  عم ل  س ر یم و خم ر  و اب د یم ی  شیاف زا  شدت نیا ائدهم سوره در .دهدمی

 وق ت  ای  آ ک ه  اف زوده  و دیکن زیپره هاآن از شودمی داده حیصر دستور و شودمی خوانده
یَا أَیُّهَاا الَّاذِینَ آمَنُاواْ إِنَّمَاا الْخَمْارُ وَالْمَيْسِارُ       » :دیبردار دست هاآن از که است دهینرس آن
إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّيْطَانُ أَن  األَنصَابُ وَاألَزْالَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَ

فَهَلْ أَنتُم یُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللِّهِ وَعَنِ الصَّالَةِ 

                                                           

گناهش ان از   ، ام ا بگو در آن دوگناهى بزرک و سودهایى ب راى م ردم اس ت   . پرسنددرباره شراب و قمار از تو مى .1

گون ه خداون د   نیازمندى خ ود[ را ای ن   پرسند چه چیزى انفاق کنند. بگو مازاد ]برتر است و از تو مىسودشان بزر(

 .(213بقره، آیه )سوره  گرداند، باشد که بیندیشیدآیات ]خود را[ براى شما روشن مى

گویی د و ]نی ز[ در   اید در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا زمانى که بدانی د چ ه م ى   اى کسانى که ایمان آورده .2

اهگذر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا در سفرید ی ا یک ى از ش ما از    حال جنابت ]وارد نماز نشوید[ مگر اینکه ر

هایتان اید؛ پس بر خاکى پاک تیمم کنید و صورت و دستاید و آب نیافتهقضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده

 .(51که خدا بخشنده و آمرزنده است )سوره نساء، آیه  کنیدرا مسح 
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 تق دم ) اتی  آ یخیرت ا  نزول براساس که داد نشان  (ع) سجاد امام بیترت نیا به؛ 1«مُّنتَهُونَ
 ش ده  ن ازل  مائ ده  س وره  آن از سپس و نساء سوره سپس بقره سوره نخست (یزمان خرتاو

 جتااس تن  ه ا آن از را احک ام  اتی  آ یخیرت ا  ن زول  بی  ترت شدن مشخص اساس بر و است
 .(ش 1110کونام،ن) است کرده

   روایي تفسير. 2-6
 اس ت،  اس المی  ف رق  هم ه  اتف اق  م ورد  ک ه  مس ائ ی  از یکی «قرآن به قرآن تفسیر» از بعد

 :فرمای د م ی  ق رآن  در متع ال  خداون د  ست.ا تفسیرها دیگر انواع بر «روایی تفسیر» اولویت
 درب اره  ؛2 «أَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ الَ تَعْلَمُونَوَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِالَّ رِجَالًا نَوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْ»

 و )ع( بی ت  اه ل  را آن ایع ده  دارد. وج ود  نظ ر  اخ تالف  مفس ران  ب ین  ذک ر،  اهل معنی
 51 آی ه  و آیهاین  در که است مس م اما، ش(1171 )طبرسی،اند دانسته بتاک اهل گروهی

 .ق(1517 )طباطبایی، هستند )ع( ینمعصوم ائمه آن مصداق ترینروشن نمل،سوره 
 اه ل  و )همان( است بتاک اهل از سوال درباره و مشرکان به خطاب انبیاءسوره  7 آیه  

 الق ای  و آی ه  الف اظ  عمومی ت  ب ه  توج ه  ب ا  ل یکن ، ان د ک رده  تفسیر ب،تاک اهل به را ذکر
 کن د م ی  کیدتا نیز عقل رسد.می نظر به صمیح ذکر، اهل بر آن تعمیم نزول، خصوصیات

 معص ومین  ائم ه  ک ه  اس ت  قطعی امر این شیعه، نزد کند.می مراجعه عالم به جاه ی هر که
 آن ذک ر،  اه ل  اع الی  مص داق  و ب وده  اف راد  ذاکرت رین  و ت رین عالم خود، زمان در )ع(

 بی ت  اه ل  آی ات ای ن   در «ذک ر  اه ل » عب ارت  ب رای  ش یعه  نزد ویلتا بهترین بزرگوارانند.
 (.)همان اندبوده شیعیان مراجعه لمم که تندطهار و عصمت

 پس س مان، و ابوذر مسعود، ابن کعب، بن ابی عباس، ابن مانند بزرگوار صمابه برخی  
 و کردن د می مراجعه )ع( ع ی حضرت بهآیات  آشنایی و فهم برای همواره )ص( پیامبر از
 مانن د  )ع( بیت اهل پیروان از جمعی نیز بعینتا بین در دانستند.می آیات تفسیر ممور را او

                                                           

ه ا دورى  اید شراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه پ یدند ]و[ از عمل شیطانند. پس از آناى کسانى که ایمان آورده .1

خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنى و کینه ایجاد کند و ش ما را  باشد که رستگار شوید. همانا شیطان مى ،گزینید

 .(31 -30، آیه دارید )سوره مائدهاز یاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما دست برمى

دانی د از پژوهن دگان   ک ردیم، گس یل نداش تیم. اگ ر نم ى     و پیش از تو ]نیز[ جز مردانى را ک ه ب ه آن ان وح ى م ى      .2

 .(7، آیه اءیهاى آسمانى بپرسید )سوره انبکتاب
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 اب و  و مهران بن س یمان ک بی، سائب مممد سائب، بن عطا تغ ب، بن ابان مس م، بن مممد
 .)همان( گرفتندمی فرا آنان از را تفسیر و کردندمی مراجعه )ع( بیت اهل به ثمالی حمزه

الَِّتِاي أَرَیْنَااقَ إِلَِّاا    وَمَا جَعَلْنَا الرُِّزْیَا » آیه: تفسیر ذیل در )ع( سجاد امام دیگر مثالی در  
 فرمایند:می؛ 1«فِتْنَةً لِلنَِّاسِ وَالشَِّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِِّفُهُمْ فَمَا یَزِیدُهُمْ إِلَِّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

 ج د  ازآی ه   ای ن  تفس یر  در )ع( س جاد  ام ام  اس ت.  امی ه بنی آیه در «م عونه شجره» از مراد
 ب االی  در را )ص( پی امبر  روزی فرماین د: م ی  )ع( ع  ی  امیرالمؤمنان حضرت بزرگوارشان

 منب ر  بر میمون همانند مردم از گروهی که دیدند خواب در ربود در مختصری خواب منبر
 دع وت  ش رک  و کف ر  س وی  ب ه  و خدا دین غیر به را مردم و روندمی پایین و رفته باال او

 آن ان  از ک ه هس تند   امیهبنی ظالم حاکمان همان آنان ع() سجاد امام فرموده به بنا کنند.می
 .ش( 1117 سجادیه، )صمیفهاست  شده یاد م عونه شجره عنوان با مبارکه آیه در

    گيرینتيجهبحث و 
 روای  ات  روند.می شماربه خود زمان ثیرگذارتا و بزر( مفسران از )ع( العابدین زین امام

 کن ار  در ایش ان  ده د می نشان  است، رسیده ما دست به )ع( همام امام این از که ت فسیری
 اس تناد  .بی اموزد  مس  مانان  به را قرآن تفسیر صمیح ش یوه تا کوشیدمی قرآن، آیات تفسیر

 خ ود،  از پی  ش  معص ومین  احادی ث  ق رآن،  نظیر منابعی به تفسیر در العابدین)ع(زین امام
 روش جامعیت و است امر همین ندهدهنشان عق ی اصول و ریختا عرب، زبان عرفی اصول

 .رساندمی را السالمع یهم بیتاهل تفسیری
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و  شیآزم ا  یج ز ب را   میش ده ق رار ن داد    ادی  را که به لعن در قرآن  یو درخت میرا که به تو ارائه داد ییایو ما رؤ .1

 دی  فزاین یزی  ب زر( چ  انی  بر آنها )سوره از فرط شقاوت( جز طغ اتیآ کنیو ل میترسانیامتمان مردم و ما آنها را م

 (00اسراء، آیه )سوره 
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 منابع
 قرآن مجید

 .صمیفه سجادیه
. بی روت:  14 ج  د  .عةیالش   فیتص ان  یال   ع ة یالذرق(. 1501. )ممم د ممس ن   ،یآقابزر( طهران  
 .داراالضواء

ممم د ابوالفض ل    تمقی ق . ش رح نه ج البالغ ة   ق(. 1505. )عبدالممید بن هب ة اهلل  ابن ابی المدید،
 ی.نجف یمرعش اهلل تیکتابخانه آقم:  .1. ج د ابراهیم

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.تاریخ ابن خ دونق(.  1231ابن خ دون، عبدالرحمن. )

 . بیروت: موسسه التاریخ.تفسیر التمریر و التنویرق(.  1110) ابن عاشور، مممد.

 . بیروت: دار المعرفه. لفهرستق(. ا 1514ابن ندیم، مممد بن اسماق. )

. قم: موسس ه  تاویل اآلیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهرهق(.  1517استر آبادی، شرف الدین. )
 النشر االسالمی.

 . قم: دار التفسیر. 1و  1. ج د هان فی تفسیر القرآنالبرش(.  1174بمرانی، هاشم. )
 . تهران: ع وم حدیث.اسناد و مشایخ راویان صمیفه کام هق(. 1171په وان، منصور. )

 . بیروت: دار الفکر.سنن ترمذیترمذی، مممدبن عیسی. )بی تا(. 
 ربی.  . بیروت: دار احیا التراث العوسائل الشیعهحر عام ی، مممد بن حسن. )بی تا(. 

شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی اآلیات النازله فی اه ل  ق(. 1511حسکانی، عبیداهلل بن عبداهلل. )
 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.2و  1. ج د البیت

. ترجمه مممد مهدی سازندگی و مممد حس ین  تفسیر نور الثق ینق(.  1112حویزی، عبدالع ی. )
 . تهران: نشر نوید اسالم.1. ج د فاطمی نیا و هادی ص واتی

 . قم: اسوه.تاریخ تفسیر قرآن کریمش(.  1172جاللیان، حبیب اهلل. )
، الس الم  جایگاه قرآن در روای ات تفس یری ام ام س جاد ع ی ه      ش(.1113جاللی کندری، سهیال. )

 .11-21، 5( هفدهم/  01بینات، ) 
 . تهران: انتشارات کیهان.یدتفسیر و تفاسیر جدش(.  1105خرمشاهی، بهاء الدین. )

 . عربستان: دارالوطن.2. ج د تفسیر التابعینق(. 1520خضیری، مممد بن عبداهلل. )
 . تهران: انتشارات کیهان. تفسیری ع می قرآنش(.  1112رفیعی مممدی، ناصر. )
 . تهران: نشر نوید اسالم.  رابطه ع م و دینش(.  1171سرفرازی، عباس ع ی. )

 . قم: مکتبه فخر الدین.2و  1. ج د االتقان فی ع وم القرآنش(.  1110لدین. )سیوطی، جالل ا
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. ته ران: مرک ز جه انی ع  وم     ه ای تفس یر ق رآن   مب انی وروش ش(.  1112شاکر، مممد ک اظم. ) 
 اسالمی.

 .دار األضواء. بیروت: 1. ج د السالمع یه نیالعابدنیحیاۀ اإلمام زق(. 1503. )باقرشریف قرشى، 
 . قم: موسسه بعثت.2و  1. ج د ع ل الشرایعق(.  1517مممدبن ع ی. )صدوق، 

 . تهران: دارالکتب االسالمیه. 2. ج د من الیمضره الفقیهش(.  1130)  _______
. ق م: جامع ه   15و  12،  11. ج  د  المیزان ف ی تفس یر الق رآن   ق(.  1517طباطبایی، مممد حسین. )

 مدرسین حوزه ع میه قم. 
 . نجف: دار النعمان.االحتجاجع ی. )بی تا(.  طبرسی، احمد بن

 . تهران: آستان قدس.1و  2. ج د جوامع الجامعش(.  1171طبرسی، فضل بن حسن. )
 .دار الثقافة. قم: األمالیق(. 1515. )طوسى، مممد بن حسن

 . تهران: دار االسوه.سفینه البمارش(،  1105قمی، عباس. )
 .عطارد. تهران:  1. ج د االسالم هید اإلمام سجاد ع مسنش(. 1173. )عطاردى، عزیز اهلل

 . قم: اسوه. روش ها و گرایش های تفسیریش(. 1111ع وی مهر، حسین. )
 . تهران: وزارت ارشاد اسالمی.  مبانی و روش های تفسیریش(.  1171عمید زنجانی، عباس ع ی. )

. ته ران:  2لی ممالت ی. ج  د   . تمقیق هاش م رس و  تفسیر عیاشیعیاشی، مممد بن مسعود. )بی تا(. 
 المکتبه الع میه االسالمیه. 

 . ترجمه صادق آدینه وند. تهران: امیرکبیر.مشکوه االنوارش(.  1105غزالی، امام مممد. )
 . تهران: دار االسوه.القرآن ینبوع الع وم و الفرقانش(.  1171فکری، ع ی. )

اع می. ته ران: منش ورات مکتب ه     . تصمیح حسینتفسیر صافیق(.  1510فیض کاشانی، ممسن. )
 صدر.  

 . بیروت: دار المعرفه. تفسیر فرات کوفیکوفی، فرات بن ابراهیم. )بی تا(. 

 . تهران: دار الکتب االسالمیه. الکافیش(.  1101ک ینی، مممد بن یعقوب. )
 . بیروت: موسسه وفا. 107و  24، 13. ج د بمار االنوارمج سی، مممد باقر. )بی تا(. 

 .مؤسسه فرهنگى تمهید. قم: 1. ج د تفسیر و مفسرانش(. 1173. )ت، مممدهادیمعرف
 . تهران: دار الکتب االسالمیه.تفسیر نمونهش(.  1175مکارم شیرازی، ناصر. )

 . تمقیق مممد رضا موحدی. تهران: اهل ق م.التوحیدش(.  1112میهنی، مممد بن منصور. )
. 2و  1. ترجمه مممد ابراهیم آیتی. ج د خ یعقوبیتاریش(.  1175یعقوبی، احمد بن اسماق. )

 تهران: انتشارات ع می و فرهنگی.
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